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Introdução 

Blocos construtores do tipo α-alquil-β-

hidroxi-éster enriquecidos enantiomericamente 

estão presentes em várias estruturas bioativas e 

naturais como estatinas,
1
 ferormônios,

2
 policetídeos 

e outros produtos farmacêuticos. 

Os métodos para a imobilização de uma 

enzima em biocatálise atuam facilitando a sua 

recuperação e reutilização, pois quando usadas na 

forma isolada garantem um aumento de custo, 

dificultando aplicações em reações de escala 

industrial. Entretanto, há um direcionamento da 

aplicação desses métodos para o substrato ao invés 

da enzima, visto que a imobilização da enzima 

muitas vezes causa redução da sua atividade 

catalítica.
3
 

Resultados e Discussão 

A biorredução dos substratos 1a-c forneceu 

os respectivos α-metil-β-hidroxiésteres 2a-c, 

passando pelo intermediário α-metil-β-cetoésteres 

2a-c, que, após a racemização da metila na posição 

α, sofre redução enantoseletiva. (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Bioredução dos metilenocetoésteres com 

XAD7HP como suporte para o substrato. 

 

 

Produto 
mr/
ms

 

Rend. 
(%)

2
 

% Compos. [e.e.%]
3
 

(2R,3S)-2 (2S,3S)-2 

2a 4 65 88,3 [98] 11,7 [98] 

2a 8 60 89 [>99] 11 [>99] 

2a 12 49 91,7 [>99] 8,3 [>99] 

2a 16 37 92 [>99] 8 [>99] 

2a 20 31 93,4 [>99] 6,6 [>99] 

2b 8 59 90 [99] 10 [99] 

2c 10 51 91 [99] 9 [99] 

O emprego da resina XAD7HP como suporte 

para o substrato causou um aumento na 

diasteroseletividade do processo, associadas à 

relação massa de resina/massa de substrato, 

chegando à razões syn/anti de 1:11 para o substrato 

1a, com 99% de e.e. para ambos os 

diasteroisômeros. Entretanto, os rendimentos 

obtidos mostraram-se moderados, sendo assim, foi 

avaliado o emprego de papéis de filtro como suporte 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Biorredução dos metilenocetoésteres 

empregando papel filtro como suporte para o 

substrato. 

Produto 
Rend. 

(%)
1 

%Composição[e.e.%] 

(2R,3S)-2 (2S,3S)-2 

Ph (2a) 75 18 [99]
2
 82 [99]

2
 

p-Cl-Ph (2b) 70 14 [99]
3 

86 [99]
3 

p-Br-Ph (2c) 73 11 [99]
3
 89 [99]

3
 

 

O emprego do papel de filtro como suporte 

para o substrato apresentou rendimentos 

superiores, chegando à 79% para o produto 2a, 

entretanto a seletividade foi inferior, chegando à 

razões syn/anti de apenas 1:7, entretanto, ainda 

com 99% e.e. para ambos diasteroisômeros. 

Conclusões 

O emprego da resina XADHP7 mostrou 

amplificar a seletividade das reduções dos 

substratos, mesmo com rendimento moderados. 

Enquanto o emprego do papel de filtro, prático e 

barato, atuou fornecendo rendimentos superiores, 

ainda que com razões syn/anti menores. 
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